مردساالری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمانهای مریم جهانی و ردپای آن در
نقاشیهای ایرانی
چکیده
مردساالری از مفاهیم کلیدی گرایشهای فمنیستی بهشمار میآید .فمینیستها معتقدند که در جامعة مردساالر،
مردها قدرت و حاکمیتی برتر نسبت به زنها دارند .آنها علت فرودستی زنان را در جامعه مردساالر ،در دسترسی
بیشتر مردان به مزایای ساختارهای قدرت ،تقسیم نابرابر امتیازات اجتماعی و روابط نادرست مرد و زن میدانند .مسألة
مردساالری در متون ادبی بازتاب چشمگیری دارد .آثار زیادی بهویژه در حوزة رماننویسی با این رویکرد نوشته شدهاند.
نخستین اعتراض و نقدها به این نابرابری را زنان وارد حوزة ادبیات کردند .در میان نویسندگان زبان فارسی ،مریم
جهانی رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد» را با نگاه فمنیستی نوشته است .نمودها و شاخصههای فمنیستی این رمان
نخست به خاطر زنمحور بودن ،سپس گرایش ستیزه جویانه این رمان با نظام مردساالری ،آن را در ردیف رمانهای
فمنیستی قرار داده است .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای بهرشتة تحریر
درآمده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که مریم جهانی ،عوامل سلطه در نظام مردساالری و شیوههای
مبارزه زنان را در آن بهنیکی تصویر کرده است .عواملی که از فرهنگ و سنت برخاسته در این رمان در تقابل با نوگرایی
فمنیستی قرار گرفته است.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی کنشهای ضد مردساالری در رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد» از مریم جهانی.
 .2بررسی مسئله مردساالری جامعة ایران با تکیه بر نقاشیهای ایرانی.
سؤاالت پژوهش:
 .1کنشهای فمنیستی چه جایگاهی در رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد» از مریم جهانی.
 .2در نقاشیهای ایرانی چه نشانههای از مردساالری و فمنیسم وجود دارد؟
واژههای کلیدی :مردساالری ،فمنیسم ،زن ،جهانی.

مقدمه
مردساالری تعبیر جدیدی از نظام پدرساالری است که بیشتر پایة اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دارد و سبکی از روابط
خانوادگی را نشان میدهد که در آن ،پدر در کانون سلطه قرار دارد ،مرد حاکم و زن تابع است و اختیار تامی ندارد .نظام
مردساالری «منعکسکنندة تجربهها ،ارزشها و عالیق مردان بهعنوان یک گروه و محافظ ،حق انحصاری آنان
است»(مهدیزاده .)119 :1387 ،پدرساالری و حتی زنساالری در فرهنگ جوامع دیرین ،سنت عادی و پذیرفته شدهای
بود اما در جامعة مدرن مسألة حقوق زن ،روابط زن و شوهر ،حق مالکیت زن ،تحصیل و اشتغال زنان ،فعالیت سیاسی و
اجتماعی زن ،بهویژه در یک تفسیر فمنیستی ،مسئلة مردساالری را در کانون توجه قرار داده است و آن را تا حد یک
گفتمان و کالنروایت به یکی از مسائل و اشتغاالت فکری تبدیل کرده است .تقابل زن و مرد ،فروپاشی خانواده ،آسیبهای
اجتماعی ،مشکالت فرهنگی و زیانهای اقتصادی ،از جملة پیامدهای حساسیت به مردساالری بهشمار میآید .فمنیستها
مردساالری را نهتنها بهعنوان یک پدیدة جامعة مدرن بلکه یک مسألة تاریخی قلمداد میکنند« .مردان در طول تمام
تاریخ ،بر زنان اعمال قدرت نمودهاند» (سجادی .)14 :1384 ،به باور فیمینیستها «تمدن بشری ،مردساالر و تحت
کنترل مردان بوده و مفاهیم جنیسیت ،برساختة تمدن مردساالر است؛ چنانکه سیمون دو بوار میگفت :فرد ،زن به دنیا
نمیآید بلکه تبدیل به زن می شود ،به همین سبب ،در فرهنگ ما ،مذکر با صفاتی همچون فعال ،غالب ،دلیر و عاقل
تعریف میشود و مؤ نث با صفات منفعل ،تسلیم شونده ،ترسو ،احساساتی و مقید شناخته میشود» (صادقی شهپر و
طالبی .)125 :1394 ،مسئلة مردساالری در متون ادبی بازتاب و حضور چشمگیری دارد .ازآنجاییکه اولین معترضان به
این نابرابری زنان بودند .خودشان نیز دست به قلم برده و این اعتراض و انتقاد را وارد حوزة ادبیات کردند (سلدن:1384 ،
.)274
نشاندادن گرایش فیمینیستی مردم در رمانهایی که کوشیدهاند جایگاه زن را بهشیوهای متفاوتتر نشان دهد و قهرمانان
آن ها اغلب زنان هستند ،موجب آشنایی با طرز فکر و رفتار مردم بخش بزرگی از دنیا در قرن بیستم با «زن» و جایگاه
او واهد بود .در گفتگوی غالباً زنانة «رمان این خیابان سرعتگیر ندارد» ،عناصر مردساالری برجسته میشوند .فراوانی
این پارادایم ،میتواند حس کنجکاوی هر پژوهندهای را برانگیزد تا چگونگی این موضوع را بررسد .در گام نخستین این
پژوهش ،عوامل سلطه بر زنان در نظام مردساالری ،سپس شیوههای مبارزة زنان با مردساالری ،بررسی گردید .با این
وصف ،پرسش پژوهش حاضر چنین خواهد بود-1 :عوامل سلطه مردان بر زنان در نظام مردساالری در رمان این خیابان
سرعتگیر ندارد ،کدامند؟ -2روشهای مبارزه زنان با مردساالری در رمان این خیابان سرعتگیر ندارد ،چیستند؟ این
پژوهش از نوع نظری و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی-تحلیلی شمرده میشود .شیوة گردآوری اطالعات کتابخانهای
است که بررسی کتابها و مقالههای مرتبط با موضوع ،و رمان این خیابان سرعتگیر ندارد را دربر میگیرد .از روش
تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل یافتهها و شواهد استفاده شده است .نتایج بررسی در ذیل دو عنوان شاخص،
جمعبندی شده است.

در مورد نقد فمنیستی ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته است اما دربارة مردساالری – بهعنوان یکی از مؤلفههای مورد
توجه فمنیسم ،میتوان به مقالة «نمایشی از آن دیگری :بررسی مردساالری با خوانشی فمنیستی در چند نمایشنامه از
بهرام بیضایی» ،نوشتة فرجیان ،دهقان و دشتپیما( )1398اشاره کرد .مقالة «تحلیل مردساالری و برون همسری در
شاهنامه براساس اسطورة آفرینش» (ستاری و حقیقی )1394 ،نیز موضع مشابهی دارد که نویسندگانش عوامل
نشاندهندة زیرساخت مردساالری را در شاهنامه بررسی کردهاند و نگاه مردساالرانه در شاهنامه را به خاستگاه اسطورهای
آن و باورهای باستانی نسبت دادهاند .برخی از ویژگیهای فمنیستی در مقالة «تحلیل ساختارشکنی و تقابلهای دوگانه
در رمان این خیابان سرعتگیر ندارد» ،بهوسیلة رحیمی و همکاران مورد اشاره قرار گرفته است .اما مردساالری در این
در رمان حاضر بهصورت مستقل بررسی نشده است.
نتیجهگیری
رمانهای مریم جهانی بهطور ویژه «زن» را در کانون توجه قرار میدهند .زنان «این خیابان سرعتگیر ندارد» قهرمان
اصلی و درعینحال ،قربانیان حقیقی نظام مردساالری هستند .عوامل پیدایی و گسترش مردساالری و تنوع روشهای
مبارزه با مردساالری ،آن را در ردیف رمانهای فمنیستی قرار داده است .در این رمان ،زنان در سیطرة نظام مردساالری
خشن و ستمگر اسیرند ،و به آنان بهچشم «دیگری» نگریسته میشود .آنها پیوسته در معرض تهدیدند و به هیچ
تکیهگاهی اعتماد ندارند .پدر شهره ،بابک ،حامد ،مسافران مرد امر و نهیکننده و پسران تکهپران ،بهعنوان نماد و
نمایندگان مردساالریاند .درحالیکه ارزشگذاری جامعه و گفتمان تاریخی مردانه ،فرودستی زن را تقویت و بازافزایی
میکند؛ زنان نیز با پذیرش خود به تداوم آن یاری میرسانند .پدیدة مردساالری در رمان این خیابان سرعتگیر ندارد،
به چالش کشیده میشود .کثرت و تنوع روشهای مبارزه با مردساالری و مطالبات حقوقی ،نشانی از آگاهی زنان و
گرایش فمنیستی است که در جامعة و دورة مورد نظر نویسنده رشد مییافته است .بررسی عناصر مردساالری در رمان
مورد مطالعه ،تبعیض جنسیتی را زمینهساز مهم سلطه مردساالری نشان میدهد؛ برساختة فرهنگی و پذیرش زنان بر
گسترش آن یاری میرساند تا اینکه دایرة اختیارات «زن» را تنگتر و نقش او را محدودتر کند .مبارزه با چیرگی
مردساالری برای کسب امتیاز و بهدست آوردن بخشی از حقوق زنان در رمان مورد مطالعه ،با انگیزة استقاللطلبی
تقویت میشود و کنشهای شخصیتهای رمان قدرت مورد نظر نویسنده از زنان را ترسیم میکند .این امر در دفاع
حقوقی ،فرهنگی و فعالیت زنان اجتماعی نمود مییابد .مسائل موجود در رمان جهانی ،نمودار واقعیتهای جامعة بزرگ
در مقیاس کوچکتر است .این واقعیت ها به دورة تاریخی خاص اختصاص ندارد و روایتی از یک گفتمان دیرینه و
دیرپاست .زیرا فرودستی زنان ،بر استثمار اقتصادی و تصاحب رایگان نیروی کار ،به حاشیه راندن از حضور و فعالیت
اجتماعی و تقدیس سکوت و تسلیم او اتکا دارد و این امر در ایدئولوژیای نهفته است که در آن باور به مقام «زن»
همچون «دیگری» در مقابل «مردانگی» ،یک معیار مسلّم در روابط انسانی تلقی میشود.
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